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PŘÍSADA DO BENZINU 
Benzin Additiv 

POPIS Bezpopelová přísada do benzinu obsahuje kombinací vysoce účinných látek s čis-
ticími, disperzními a ochrannými vlastnostmi. Je optimálně formulována pro kar-
burátorové benzinové motory s atmosférickým sáním.  

VLASTNOSTI - zabraňuje zamrznutí karburátoru 
- chrání benzin před oxidací a stárnutím 
- vysoká účinnost 
- snižuje náchylnost motoru k samozápalům 
- čistí karburátor 
- dobrá ochrana proti korozi 
- normalizuje spotřebu benzinu a hodnoty emisí ve výfukových plynech 
- má dlouhodobý účinek 
- optimalizuje výkon motoru 
- zvyšuje provozní spolehlivost 
- testovaná v motorech s turbodmychadly a katalyzátory 

TECHNICKÁ DATA Báze : kombinace aditiv v nosné kapalině 
Barva / vzhled : světle žlutá, čirá 

 Hustota při +15 °C : 0,765 g/cm3 
 Bod vzplanutí : > 61 °C 
 Hořlavá kapalina dle ČSN 65 0201 : III. třída nebezpečnosti 
 Bod tuhnutí : -45 °C 
 Forma : kapalina 
 Zápach : charakteristický 
 Viskozita při +40 °C : < 7 mm2/s 

OBLAST POUŽITÍ  Přísada do benzinu pro všechny dvou a čtyřtaktní benzinové motory. Je speciálně 
určená pro osobní vozidla, ale hodí se i pro malé, průmyslové a lodní motory. Při 
dlouhodobé odstávce z provozu a konzervaci benzinových motorů se přidává do 
benzinu 1 % přísady. Je potřeba dodržovat odpovídají předpisy pro odstávky 
a konzervace spalovacích benzinových motorů. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Obsah dózy 300 ml je určený pro obvyklou velikost nádrže osobního motorového 
vozidla. 

APLIKACE Pro dosažení dlouhodobého účinku přidat přísadu každých 2.000 km. Palivová 
nádrž by měla být naplněna nejméně z poloviny nebo být úplně plná. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 300 ml plechová dóza Obj. č. 2586 D-GB-I-E-P 
 300 ml plechová dóza  Obj. č. 2642 D-PL-H-RO-TR 
 300 ml plechová dóza  Obj. č. 7156 GB-HEB 
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